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NOTA CONDISI -TO 

 

Substituição do Coordenador do Distrito Sanitário de Saúde Indígena do 

Tocantins sem a Consulta ao Conselho Distrital de Saúde Indígena do Tocantins.  

 

Manifestamos profunda preocupação com os fatos recentemente publicados no 

diário oficial desta segunda feira 15 de julho de 2019, na qual exonera o Sr. Marcelo 

Lucena dos Santos, Coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena do Tocantins – 

DSEI/TO sem a consulta ao Conselho Distrital de Saúde Indígena do Tocantins – 

CONDISI/TO.  

O que preocupa o Conselho Distrital de Saúde Indígena do Tocantins – 

CONDISI/TO é a nomeação recente do Sr. Sebastião de Góis Barros, muito conhecido no 

Tocantins por ter sido prefeito do município de Carmolândia/TO e responder processos 

no Ministério Público Estadual – MPE por improbidade administrativa,  na qual foi 

denunciado à justiça por contratar servidores via apadrinhamento. Tudo isso contradiz a fala e os 

princípios do Presidente da República e do Ministro da Saúde.  

O Presidente Jair Messias Bolsonaro sempre afirmou que combateria a corrupção, que 

não trocaria indicações políticas por apoio do parlamento a seu governo, como determina a 

Constituição.  

O atual ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta em seus pronunciamentos 

relacionados a saúde indígena, deixa claro e faz duras críticas ao atual modelo, dizendo 

que é ineficiente na sua concepção, tornando-se um campo aberto para fraudes em 

licitações, compadrios políticos e acertos corruptos. 

Portanto, diante desta situação observamos um grande retrocesso na saúde 

indígena do Tocantins e total falta de respeito e descaso em não consultar o Conselho 

Distrital de Saúde Indígena do Tocantins – CONDISI/TO.  É importante ressaltar que a 

saúde indígena no Tocantins avançou muito nos últimos anos, com a construção e reforma 
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de postos de saúde, construção de sistema de abastecimento de água, além de realizar com 

êxito todas as campanhas de saúde.   

O CONDISI-TO é a instância máxima e permanente do controle social da saúde 

indígena no Tocantins, com responsabilidade deliberativa e de fiscalização das políticas 

públicas executadas pela Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI, detendo sua 

competência legitimada e devidamente regulamentada pela Lei Federal 9.836/99.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Elso Krensu Xerente 

Presidente do CONDISI-TO 

(63) 985175682/991138720 

 

 

 


